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- припадниците на вооружените сили на Република
Грција и Република Романија, за кои сеуште не се во
сила соодветни билатерални договори за социјално
осигурување, како и членовите на нивните семејства,
итните здравствени услуги ќе ги добиваат во Воено медицинскиот центар при Министерството за одбрана,
како и во здравствените установи во Република Северна Македонија со кои Фондот има склучено договор за
давање на здравствени услуги.
2. Министерството за одбрана на Република Северна Македонија, на припадниците на вооружените сили
од Република Албанија, Република Бугарија и Република Турција, како и на членовите на нивните семејства, од точката 1, алинеја 1 на оваа одлука, кои користат итни здравствени услуги согласно одредбите од билатералните договори за социјално осигурување склучени со нивните држави, им обезбедува надоместок на
трошоци уплатени за партиципација за извршените итни здравствени услуги и за набавка на лекови од Листата на лекови од примарна и болничка здравствена
заштита кои се на товар на Фондот, согласно доставената медицинска и финансиска документација за потребата од набавка на лековите издадени од соодветната
здравствена установа и аптека.
Министерството за одбрана на Република Северна
Македонија, врши исплата по доставени фактури од
соодветната здравствена установа во која се извршени
итните здравствени услуги на припадниците на вооружените сили на Република Грција и на Република Романија и на членовите на нивните семејства од точката
1, алинеја 2 на оваа одлука, согласно доставената медицинска и финансиска документација за извршените
здравствени услуги.
Министерството за одбрана на Република Северна
Македонија, на припадниците на вооружените сили на
Република Грција и на Република Романија, им обезбедува надоместок на трошоци во полн износ за набавка
на препишани лекови од Листата на лекови од примарна и болничка здравствена заштита кои се на товар на
Фондот, врз основа на доставена медицинска и финансиска документација за извршените итни здравствени
услуги, како и потребата од набавка на лековите издадени од соодветната здравствена установа и аптека.
3. За припадниците на вооружените сили на Република Грција и за членовите на нивните семејства од
точката 1 алинеја 2 на оваа одлука, Министерството за
одбрана на Република Северна Македонија, се обврзува на овој начин да им ги обезбеди итните здравствени
услуги и потребните трошоци за добивање на истите,
се до склучување и влегување во сила на билатерален
договор за социјално осигурување со Република Грција, по што ќе престанат да важат одредбите од точката 1, алинеја 2, а ќе отпочнат да се применуваат одредбите од точката 1, алинеја 1 на оваа одлука.
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4. За припадниците на вооружените сили на Република Романија и за членовите на нивните семејства од
точката 1 на оваа одлука, Министерството за одбрана
на Република Северна Македонија, се обврзува на овој
начин да им ги обезбедува итните здравствени услуги
и потребните трошоци за добивање на истите, се до
потпишувањето на Административната спогодба за
примена на склучениот билатерален договор за социјално осигурување со Република Романија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 59/06), со што за
овие лица ќе отпочнат да се применуваат одредбите од
истиот договор, и ќе престанат да важат одредбите од
точката 1, алинеја 2 а ќе отпочнат да се применуваат
одредбите од точката 1, алинеја 1 на оваа одлука.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-7567/1
11 август 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2533.
Врз основа на член 190 став 1 и член 232-в став 14
од Законот за хартии од вредност („Службен весник на
РСМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016, 83/2018 и 31/2020), член 137-а став 4
од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РСМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013,
145/2015, 23/2016 и 31/2020) и член 68 став 4 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен
весник на РСМ“ бр. 69/2013, 188/2013, 166/2014,
154/2015, 23/2016, 248/2018 и 31/2020), Комисијата за
хартии од вредност на Република Северна Македонија
на седницата одржана на ден 24.7.2020 година донесе
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ
НА ПРАВИЛНИКОТ1 ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог се пропишува формата и содржината на образецот на прекршочниот платен налог
1

Пречистениот текст на Правилникот за формата и содржината
на прекршочниот платен налог ги опфаќа: Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог (Службен весник на РСМ број 198/2015) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог (Службен весник на РСМ број 197/2020)
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кој овластените лица за спроведување на контрола односно надзор од страна на Комисијата за хартии од
вредност на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: овластени лица), се должни да го издадат на сторителот на прекршокот при спроведување на
постапка за издавање на прекршочниот платен налог
(во натамошниот текст: правилник).
Член 2
За сите прекршоци за кои е надлежна Комисијата за
хартии од вредност на Република Северна Македонија,
овластените лица за спроведување на контрола односно надзор од страна на Комисијата, при констатирање
на прекршокот се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за издавање на прекршочен платен налог, пред да го поднесат барањето за
прекршочна постапка.
Член 3
Прекршочниот платен налог задолжително содржи
податоци за сторителот на прекршокот, податоци за
сторениот прекршок, опис на прекршокот, податоци за
глобата која сторителот треба да ја плати доколку ја
прифати постапката за издавање на прекршочен платен
налог и правна поука.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог е пропишана со образец 1 ,,Прекршочен платен налог за наплата на глоба на физичко лице,, и со образец
2 ,,Прекршочен платен налог за наплата на глоба на
правно лице,, кои се составен дел на овој Правилник.
Член 4
Доколку прекршочниот платен налог се издава на
физичко лице истиот во делот податоци за сторителот
на прекршокот задолжително содржи:
- име и презиме на сторителот;
- единствен матичен број на граќанинот или број на
патна исправа и држава доколку се работи за странско
физичко лице;
- место на живеење;
- место и датум на раѓање;
- занимање;
- адреса на електронско сандаче;
- назив и седиште на право лице доколку се работи
за одговорно лице на правно лице и функција што ја
врши во тоа правно лице.
Доколку прекршочниот платен налог се издава на
правно лице истиот во делот податоци за сторителот на
прекршокот задолжително содржи:
- назив на правното лице;
- седиште на правното лице;
- матичен број на правното лице;
- даночен број на правното лице;
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- адреса на електронско сандаче на правното лице;
- одговорно лице во правното лице и функцијата
која ја врши во тоа правно лице.
Член 5
Во делот кој се однесува на сторениот прекршок
прекршочниот платен налог задолжително содржи:
- ден на сторување на прекршокот;
- време на сторување на прекршокот;
- место на сторување на прекршокот;
- правна квалификација на прекршокот;
- износот на глобата предвидена со закон.
Член 6
Во делот кој се однесува на податоци за глобата која сторителот треба да ја плати доколку ја прифати постапката за издавање на прекршочен платен налог,
прекршочниот платен налог задолжително содржи:
- износот на глобата која сторителот треба да ја
плати;
- број на сметката за плаќање;
- рок за плаќање на глобата.
Член 7
Правната поука во прекршочниот платен налог задолжително содржи:
- напомена дека сторителот на прекршокот кој ќе ја
плати глобата во определениот рок, ќе плати само половина од изречената глоба;
- задолжение дека доколку сторителот ја плати глобата во предвидениот рок должен е во рок од 3 (три)
дена од денот на извршено плаќање да достави до Комисијата за хартии од вредност доказ за извршената
уплата;
- напомена дека доколку сторителот не ја плати
глобата во определниот рок ќе биде поднесено барање
за поведување на прекршочна постапка.
Член 8
Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за форма и содржина на прекршочен платен налог („Службен весник на РСМ“ бр.
167/2015) од времен карактер.
Член 9
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Број 01-377/4
11 август 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
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